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SNUS TIL ATMOSFÆREN  

Hyg dig med en sodavand eller en kop kaffe 
/te. 
 Måske har du lige lært at spille skak og synes 
ikke, du kan så meget, eller måske er det længe 
siden sidst…… 
I klubben finder du med sikkerhed en spiller på 
dit niveau, så hvorfor ikke give det en chance 
og kigge forbi til et spil og en forfriskning? 
 

GRATIS PRØVEMEDLEMSKAB 

Skulle du efter en aften i klubben have lyst til 
mere, er du velkommen. 
Du er altid velkommen til  kvit og frit at delta-
ge  i klubbens aktiviteter frem til næste kvartal 

starter. Herefter vil du få et tilbud om medlem-
skab, så du også får glæden af  bl.a. Skjakbladet fra 
Dansk Skak Union. 

VELKOMMEN I KLUBBEN 

Vi har et godt klubmiljø, hvor børn, voksne, 
pensionister, mænd og kvinder samles om 
legen med brikker på 64 felter. 
Vi vil gerne dele vores begejstring og glæde 
ved skakspillet med flere, vi har derfor altid et 
garvet klubmedlem klar til at tage imod dig, 
når du kommer som gæst. 

SKAK Praktiske oplysninger 

Spillested : Kantinen Tømmergården (overfor Falck) 
Spilletid :  Mandage  
Undervisning for alle fra 17.45 
Spil for alle fra 19.00  
 
Kontakt: 
Formand  
Mikael Rask tlf.: 4052 6057/mail: mra@skerninghus.dk  
 
Kasserer  
Bent Warncke  tlf. 2149 2134/mail: bentwarncke@mail.dk  

Faaborg Skakklub 

 
Hvad forskellen på skak og fodbold er ? 
Alle forstår fodbold, men ingen spiller det. 
Alle spiller skak, men ingen forstår det. 

Hjemmesiden 

Du kan følge med i klubbens aktiviteter, se lidt historie 
og meget andet på klubbens hjemmeside. 

 

www.faaborgskakklub.dk   

http://www.faaborgskakklub.dk


 

 

 
 

 

 

 

 
Når du snakker med en skakspiller fornemmer du 
hurtigt glæden og begejstringen ved spillet. 
 
Skak spilles på mange måder – skiftende betænk-
ningstid, parskak, børneskak, stafetskak…. 
Hvorvidt det er sport eller spil har været drøftet 
længe. For de fleste skakspillere er det tankesport 
og en afslappende hobby. 
  
En aften med skakken er hygge, sjov, spænding og  
afslapning fra hverdagen. 

  
Klubben deltager i hold- og pokalturnering med 
hold på 4-8 spillere, så alle interesserede  får mu-
lighed for at prøve kræfter med spillere fra andre 
klubber. Klubbens bedste hold spiller pt. i Fynsse-
rien. 
  
Og er der energi til mere skak, arrangeres hen 
over året en række turneringer på Fyn, hvor  der 
ofte vil være spillere fra Faaborg med og dermed 
mulighed for at arrangere fælles kørsel 
 

HVERDAG I KLUBBEN 

 Der er aktivitet i skakklubben alle mandage 
i perioden medio august til medio april. 
  
Alle aftener står en af klubbens erfarne spil-
lere for undervisning for interesserede – 
juniorer såvel som seniorer og pensionister i 
tidsrummet 17.45-18.45. 
  
Og ellers er årets aktiviteter internt i klub-
ben bl.a.: 
  

 Klubturnering 
 Tematurneringer 
 Simultanarrangement 
 Hygge- og undervisningsaftener 
 Torskespisning 

KLUBAFTEN HVER MANDAG 

JUNIOR OG UNGDOM 

  
 

At se en flok glade børn og juniorspillere i 
dyb koncentration om skakken  er fanta-
stisk. 
  
Når skakken i dag i stigende grad har vun-
det indpas på en række skoler er det ikke 
tilfældigt. Forskning viser sammenhænge 
mellem det at spille skak og forbedret kon-
centration og læring. 
Og det gør vel ikke noget, så længe det 
bare er sjovt! 

 

SENIOR OG PENSIONIST 

Og skønt børn og unge lærer bedst, så er 
det fantastiske ved skak, at vi kan blive ved 
at spille og lære. 
 Klubbens ældste medlem i dag er over 
90 og kan stadig få langt yngre spillere til 
at strække våben. 

 

Skak og skakspillere 


